Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA ODZYSKANĄ PRZED STU LATY
NIEPODLEGŁOŚĆ – NA PIELGRZYMI TRUD
LIST PASTERSKI BISKUPA ŚWIDNICKIEGO ZAPRASZAJĄCY NA XV
DIECEZJALNĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ
Wstęp
Umiłowani diecezjanie, rozpoczynamy dzisiaj lipiec, pierwszy z wakacyjnych
miesięcy. Jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych tego wakacyjnego czasu dla naszej
diecezji będzie kolejna, w tym roku już piętnasta Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę. Z miesięcznym wyprzedzeniem kieruję do Was, drodzy Diecezjanie bardzo serdeczne
zaproszenie do wzięcia udziału w tym ważnym dziele. Zanim wskażę na duchowe znaczenie
tej pielgrzymki i na jej specyficzny, tegoroczny charakter, wyraźmy najpierw Panu Bogu
wdzięczność za dar Jego słowa ogłoszonego wśród nas z trzech ksiąg Pisma Świętego i
zapamiętajmy, jakie przesłanie skierował On dziś do nas.
1. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka
Głównym tematem liturgii trzynastej niedzieli zwykłej jest prawda o naszej
nieśmiertelności. Z Księgi Mądrości usłyszeliśmy słowa: „Dla nieśmiertelności bowiem Bóg
stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2, 23). Prawdę o
naszym wiecznym trwaniu uwydatnia także dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Jezus
wezwany do umierającej córki Jaira zastaje ją martwą. Pełen miłości bierze ją za rękę i mówi:
„Dziewczynko, mówię ci, wstań” (Mk 5, 41). Na te słowa dwunastoletnia dziewczynka wstaje
i chodzi. Czyniąc ten cud, Jezus chciał, by wszyscy na własne oczy zobaczyli, że umierając,
człowiek nie przestaje istnieć, że gdzieś jest, skoro można przywrócić go do życia. Jezus
chciał też, abyśmy uwierzyli w naszą nieśmiertelność; dlatego wskrzeszał zmarłych, dlatego
sam zmartwychwstał. Człowiek bowiem, który raz zaistniał, już nigdy nie przestanie istnieć.
Przeminą lata, wieki, a człowiek będzie trwał zawsze. Drodzy bracia i siostry, uzdrowienie
chorej kobiety i wskrzeszenie córki Jaira oznaczają, że Bóg w Jezusie Chrystusie, wziął
ponownie w swe ręce nasz los. Bóg nie eliminuje chorób, starości i śmierci, ale przez nie
toruje drogę ku życiu. Przyjmując dziś z wami tę radosną prawdę o naszej nieśmiertelności i
wieczności z Bogiem, pragnę zaprosić Was do włączenia się w dzieło naszej diecezjalnej
pielgrzymki na Jasną Górę, która także nam przypomni, że jesteśmy w drodze, ostatecznie –
w drodze ku wieczności.
2. Specyfika tegorocznej XV Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę
Każda z naszych dotychczasowych pielgrzymek jasnogórskich odbywała się w
kontekście różnych wydarzeń ogólnokościelnych i diecezjalnych. W ubiegłym roku
towarzyszył nam klimat trzystulecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej, stulecia objawień
w Fatimie i uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej Świdnickiej. W tym roku
przypadają nowe rocznice: sto sześćdziesiąta rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes;
osiemsetlecie kultu Matki Bożej Wambierzyckiej i przede wszystkim setna rocznica

odzyskania naszej narodowej niepodległości. Opatrzność tak cudownie zrządziła, że
ojczyźniane losy od zarania dziejów splecione są z losami Kościoła katolickiego w Polsce.
Chyba nie ma na świecie drugiego takiego kraju, w którym patriotyzm aż tak bardzo przenika
się z wiarą i tak bardzo kojarzy się z Kościołem katolickim jak u nas. Nic więc dziwnego, że
patriotyczną nutę chcemy uczynić w czasie pielgrzymki dominantą dyskretnie
rozbrzmiewającą każdego dnia: podczas Eucharystii, w modlitwach różańcowych, w
konferencjach, na wieczornych apelach – słowem: gdzie się tylko da. Postaramy się, by
rozchodził się po lasach, łąkach i polach, po miastach, wsiach i osiedlach gromki śpiew:
„Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie!”.
3. Wszyscy włączamy się w dzieło pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
Umiłowani Diecezjanie, niech przed naszą pielgrzymką odżyje w nas głos wielkiego
proroka naszych czasów, św. Jana Pawła II. Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 18
czerwca 1983 r. Ojciec Święty, rozważając słowa Apelu Jasnogórskiego, powiedział
przejmującym głosem do polskiej młodzieży: „Czuwam – to znaczy także: czuję się
odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas
wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.
[…]. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”. Chwilę wcześniej w tym
samym Apelu nasz Święty Papież mówił: „Do was należy położyć zdecydowaną zaporę
demoralizacji. […] Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Zechciejmy zwrócić szczególną uwagę na to „musicie od siebie wymagać”. Jedną z
pierwszych form wymagania od siebie może być pójście na tegoroczną pielgrzymkę.
Wytrawni pątnicy mogliby długo opowiadać co to znaczy „wymagać od siebie”. Raz piach
pod nogami, raz trawa, raz szuter, raz asfalt, raz błoto; słońce, upał, chmury albo deszcz;
spanie w namiotach, jak nomadzi w czasach Jezusa; upocenie i niedospanie, odciski i bąble na
stopach – to niektóre atrybuty pielgrzymowania. A jednak wszędzie widać uśmiech i radość.
Skąd oni to mają? Stąd, że dzieje się coś ważnego, coś, co może zrozumieć tylko pielgrzym
pozostający w swym sercu w dialogu z Bogiem. Gdy jest trudno, człowiek zaczyna lepiej
rozumieć refren z pieśni „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie [...] kto krzyż odgadnie,
ten nie upadnie […]”.
Moi drodzy, jeśli pątnik złączy trudy pielgrzymowania z konkretną intencją, to tak,
jakby ciężko choremu człowiekowi podał życiodajny lek w zastrzyku. Trud pielgrzyma Jezus
przemienia w błogosławieństwo, które pątnik duchowo „wstrzykuje” chorym z rodziny, z
sąsiedztwa, z grona przyjaciół, ale także nieprzyjaciół; „wstrzykuje” lek błogosławieństwa
chorym sytuacjom, chorym kontaktom i, choć wolnej, to jakże chorującej Ojczyźnie.
Po tym zaproszeniu skierowanym do wszystkim, którzy mogliby wyruszyć na
pielgrzymkę, kieruję jeszcze gorącą prośbę do pielgrzymów Grupy „7”, grupy duchowego
uczestnictwa i duchowego wsparcia. Wam nie jest dane iść na Jasną Górę nogami, idziecie
natomiast sercami, tęsknotą, cierpieniem, może przykuciem do łóżka. Pewnie w skromności
waszej nawet nie podejrzewacie, jak bardzo jesteście potrzebni i ważni! Im bardziej otoczycie
pątników swoją modlitwą, cierpieniem, życzliwością, błogosławieństwem, tym bezpieczniej
nasi pielgrzymi dotrą do celu. Im będzie Was więcej, tym lepiej. Utkacie swoją duchową
obecnością gęstą tkaninę wiary, nadziei i miłości, przez którą nie przebije się moc zła.
Dlatego koniecznie zapiszcie się do „siódemki”. Może ktoś powie: po co się zapisywać i tak

się modlę. Owszem, dobre i to, ale kiedy człowiek się zapisze, zobowiązuje się inaczej i
mocniej. Wy też otrzymacie znaczek pielgrzymkowy i „Przewodnik pielgrzyma”.
Księży, którzy nie pójdą w pieszej pielgrzymce proszę o to, by przybyli ze swoimi
wiernymi w środę 8 sierpnia na Apel Jasnogórski i na nocne czuwanie modlitewne,
zakończone Mszą św. o północy. W czwartek, 9 sierpnia o godz. 6.00 rano, cała pielgrzymka
świdnicka wyruszy z częstochowskiego osiedla „Kawodrza” pod Wały Jasnogórskie, gdzie o
godz. 7.30 rozpocznie się prezentacja grup i przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu. O
godz. 9.00 w Jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej będzie sprawowana ostatnia pielgrzymkowa
Msza św. z pełnym wdzięczności Te Deum za 15 lat błogosławionego pielgrzymowania! Kto
z Diecezjan nie dotrze na Jasną Górę w środę 8 sierpnia, na apel i czuwanie, niech spróbuje
przynajmniej dotrzeć rano 9 sierpnia na uroczyste zakończenie!
Kochani Pielgrzymi! Na pielgrzymkę trzeba się zapisać! Od połowy lipca ruszą
Diecezjalne Centra Przedpielgrzymkowe: w Świdnicy – w parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski; w Dzierżoniowie – w parafii pw. Chrystusa Króla; w Wałbrzychu – w parafii pw. św.
Franciszka u Księży Pallotynów; w Kłodzku – u Ojców Franciszkanów; w Ząbkowicach – w
parafii pw. św. Anny. Wszyscy w pierwszej kolejności otrzymacie „Książeczkę pielgrzyma”.
Uważne zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie „Książeczki” i podpisanie stosownych
deklaracji od tego roku jest wyjątkowo ważne. Ma to związek z wejściem w życie unijnych
przepisów RODO. Z wypełnioną „Książeczką” należy następnie, jak najprędzej na najbliższej
bazie noclegowej zgłosić się do Kancelarii Pielgrzymki w wozie „Informacja” po pieczątkę.
Dopiero wtedy „Książeczka” nabiera mocy urzędowej a pielgrzym naprawdę staje się
pielgrzymem.
Główny nurt pielgrzymkowy wyruszy z katedry świdnickiej we wtorek 31 lipca po
Mszy św. o godz. 10.00. Grupa „6” – św. Wincentego Pallottiego zaczyna dzień wcześniej: w
poniedziałek 30 lipca i wyrusza z Wałbrzycha z kościoła pw. św. Aniołów Stróżów po Mszy
św. o godz. 10.00. Grupa „3” wychodzi z Kłodzka, we wtorek 31 lipca z kościoła Ojców
Franciszkanów po Mszy św. o godz. 9.00. Grupa „4” św. Jana Pawła II wychodzi w środę 1
sierpnia z kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach, po Mszy św. o godz. 12.00. Wszystkie
grupy połączą się w jedną całość w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach, w
czwartek 2 sierpnia na Mszy św. o godz. 6.30.
Zakończenie
Drodzy diecezjanie, jeszcze raz zapraszam i zachęcam do pielgrzymowania. Niech
nasza XV Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przyniesie błogosławione owoce jej
uczestnikom, ich rodzinom, parafiom i całej diecezji, która przygotowuje się do obchodów
15-lecia swojego istnienia. Niech przyniesie też błogosławione owoce dla naszej Ojczyzny
obchodzącej 100-lecie odzyskania niepodległości. Wszystkim na to zbożne dzieło udzielam
pasterskiego błogosławieństwa.
Wasz biskup Ignacy
Uwaga: Powyższy List biskupa świdnickiego należy odczytać w niedzielę, 1 lipca
2018 r. podczas wszystkich Mszy św. sprawowanych w naszej diecezji
Bp Adam Bałabuch, wikariusz generalny

